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Introdução 

A arquitetura de microsserviços não tem uma 
definição concreta (ASHMORE, 2016). 
Entretanto, Lewis e Fowler (2014) procuram 
explicar a arquitetura de microsserviços 
comparando-a com a arquitetura monolítica. Uma 
aplicação monolítica é desenvolvida como sendo 
uma única unidade formada por três 
componentes principais: a) uma interface de 
usuário; b) um banco de dados; c) uma aplicação 
no lado servidor que executa a lógica de negócio 
do software – onde qualquer alteração envolve o 
desenvolvimento e a implantação de uma nova 
versão do software no lado servidor. Enquanto 
que na arquitetura de microsserviços, uma 
aplicação é construída a partir de um conjunto de 
microsserviços (pequenos serviços) – onde cada 
microsserviço lida apenas com uma única 
responsabilidade do ponto de vista de negócio, 
executando seu próprio processo computacional 
e se comunicando por meio de mecanismos leves, 
tipicamente uma Application Programming 
Interface (API) RESTful (BIEHL, 2016). 

Além disso, em uma aplicação monolítica um 
único banco de dados suporta toda a aplicação e 
seus serviços. Enquanto que na arquitetura de 
microsserviços, cada serviço possui seu próprio 
banco de dados, que pode ser relacional ou não-
relacional (NoSQL) dependendo das necessidades 
do negócio e dos requisitos da aplicação. Juntos, 
esses serviços e seus bancos de dados entregam 
a experiência do usuário, conforme demonstrado 
na Figura 1. 

Figura 1. Arquitetura monolítica e arquitetura de 
microsserviços.  

Fonte: Wildfly Swarm (2017). 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1Tecnólogo em Processamento de Dados, mestre em Ciência da Computação, analista da Embrapa Informática Agropecuária, Campinas, SP. 
2Cientista da computação, especialista em Plataformas de Desenvolvimento Web, analista da Embrapa Informática Agropecuária, Campinas, SP. 
3Engenheiro de computação, analista da Embrapa Informática Agropecuária, Campinas, SP. 



2 
 

 

Java EE Microsserviços com Wildfly Swarm 

Os microsserviços são desenvolvidos, testados e 
implantados de maneira independente em 
ambientes totalmente automatizados com um 
mínimo de gerenciamento centralizado. Eles 
podem ser escritos por equipes diferentes, em 
diferentes linguagens de programação, adotando 
diferentes tecnologias de armazenamento de 
dados (LEWIS; FOWLER, 2014). Ou seja, cada 
microsserviço é autossuficiente, não compartilha 
uma camada de dados, possui seu próprio banco 
de dados e balanceador de carga. 

Em uma comparação com a arquitetura 
monolítica, Costa et al. (2016) alega algumas 
vantagens da arquitetura de microsserviços: a) 
maior agilidade para implantar novas versões dos 
microsserviços devido ao ciclo mais curto de 
desenvolvimento; b) maior facilidade de 
adaptação dos microsserviços para trabalhar com 
novas versões de sistemas gerenciadores de 
banco de dados, linguagens de programação, 
bibliotecas etc.; c) maior disponibilidade da 
aplicação, uma vez que as atualizações são 
realizadas de maneira independente por 
microsserviço; d) maior flexibilidade para adotar 
mecanismos de replicação, escalabilidade e 
segurança, os quais são adaptados para cada 
microsserviço; e) maior flexibilidade para 
gerentes de projetos/produtos de software para 
formar pequenas equipes de desenvolvimento de 
software ao redor de cada microsserviço. 

Por outro lado, Lewis e Fowler (2014) apresenta 
as seguintes desvantagens da abordagem de 
microsserviços: a) a aplicação deve ser projetada 
de maneira tolerante à falha de serviços; qualquer 
chamado a um microsserviço pode falhar devido 
à indisponibilidade, fazendo-se necessário lidar 
com isso de maneira amigável com o restante da 
aplicação; b) com muitas chamadas síncronas 
entre os microsserviços, a performance da 
aplicação é inferior quando comparada à 
abordagem monolítica. Apesar dos desafios 
citados, os benefícios parecem superar os 
problemas dessa abordagem, pois cada vez mais, 
desenvolvedores e organizações estão 

interessados e adotando a abordagem de 
microsserviços (LEWIS; FOWLER, 2014). 

McLarty (2016) analisa a arquitetura de 
microsserviços sob a ótica do desenvolvimento 
ágil de software. À medida em que a 
complexidade dos negócios das organizações 
aumentaram, as empresas descobriram que as 
arquiteturas ditas tradicionais não só se tornaram 
um impedimento à entrega de novas 
funcionalidades, como também causaram 
problemas devido à falta de estabilidade na 
aplicação. Concomitantemente, várias 
organizações – como a SoundCloud – 
descobriram que o particionamento de suas 
aplicações monolíticas em serviços menores e 
centrados no negócio era mais adequado a sua 
cultura de desenvolvimento e entrega ágil de 
software. Ou seja, a arquitetura de 
microsserviços é uma progressão natural das 
arquiteturas para o desenvolvimento ágil de 
software. Para McLarty (2016), o 
desenvolvimento ágil de software, a abordagem 
de entrega contínua, a cultura de DevOps4 e a 
arquitetura de microsserviços estão unidas por 
um conjunto de objetivos comuns: atender as 
necessidades dos clientes mantendo altos níveis 
de qualidade de software e disponibilidade da 
aplicação. 

De fato, o sucesso publicado a partir da adoção 
da abordagem de microsserviços por algumas das 
grandes organizações – incluindo Netflix e 
Amazon – iniciou uma nova era (MCLARTY, 
2016). Para organizações que são fortemente 
apoiadas em tecnologias Java (como a Embrapa 
Informática Agropecuária), escrever 
microsserviços usando Java é uma progressão 
natural. Assim, o objetivo deste trabalho é 
apresentar a tecnologia WildFly Swarm (WILDFLY 
SWARM, 2017) com exemplos de código para o 
desenvolvimento de microsserviços em Java. 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4DevOps (uma amálgama de "desenvolvimento" [development] e "operações" [operations]) é uma prática de engenharia de software que possui o 
intuito de unificar o desenvolvimento de software (Dev) e a operação de software (Ops) (DEVOPS, 2017). 
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Material e Métodos 

Esta seção apresenta a tecnologia WildFly Swarm 
com um exemplo prático (com código-fonte) para 
o desenvolvimento de microsserviços em Java 
Enterprise Edition (Java EE). Inicialmente, é 
exposta uma introdução ao WildFly Swarm e na 
sequência uma aplicação de demonstração é 
detalhada. 

Introdução ao WildFly Swarm 

Há alguns anos, a especificação Java EE e os 
servidores de aplicação que a sustentam eram 
percebidas como sendo algo muito inchado ou 
muito difícil de manejar (LITTLE, 2016). 
Entretanto, com a popularização dos 
microsserviços, se tornou crucial personalizar os 
servidores de aplicação para utilizar somente o 
que o software requer para funcionar – esse 
conceito é denominado Just enough Application 
Server (JeAS) (WILDFLY SWARM, 2017). O 
objetivo é fornecer um servidor de aplicação para 
microsserviços formado apenas com as partes 
necessárias para a execução da aplicação. 

Dessa maneira, a base tecnológica para o 
desenvolvimento de microsserviços em Java EE 
são servidores de aplicação personalizados para 
essa finalidade. Em vez de se implantar os 
softwares em grandes servidores web ou de 
aplicação como o Tomcat ou JBoss, pode-se 
utilizar alternativas mais leves. É aí que surge o 
conceito de MicroProfile e a tecnologia WildFly 
Swarm – uma abordagem emergente para o 
desenvolvimento de microsserviços que aproveita 
todo o arcabouço de uma aplicação Java EE 
tradicional. 

O WildFly Swarm permite declarar quais as 
especificações de Java EE serão necessárias para 
a execução da aplicação formando um 
MicroProfile. A ideia é suportar o 
desenvolvimento de microsserviços e, ao mesmo 
tempo, fornecer um servidor de aplicação 
“suficiente” (JeAS) para executar qualquer 
especificação Java EE que o software necessite 
para funcionar. A partir daí, é possível 
desenvolver normalmente a aplicação com Java 
EE e, ao empacotar a aplicação, o WildFly Swarm 

colocará a aplicação no formato Web Application 
Archive (WAR) dentro de um micro contêiner com 
tudo o que for necessário para fazer o software 
funcionar. 

Além da aplicação no formato war, o WildFly 
Swarm cria um artefato final a partir do arquivo 
war. Esse artefato é um arquivo do tipo Java 
Archive (jar) que pode ser executado com um 
simples comando java -jar 
<nome_do_arquivo_jar>. Vale ressaltar que o 
Wildfly Swarm usa o conceito de Uberjar para 
gerar o artefato final – que contém além da 
aplicação no formato WAR, todas as 
dependências necessárias para que o Wildfly 
Swarm funcione corretamente. Assim, o Uberjar 
é um arquivo do tipo jar que contém a aplicação 
e tudo o que é necessário para ela funcionar, 
conforme a Figura 2. 

Figura 2. Pacote Uberjar 

Fonte: Wildfly Swarm (2017). 

 

Vale ressaltar que a tecnologia WildFly Swarm 
não é limitada aos componentes da especificação 
Java EE, mas agrega e integra outros 
componentes de última geração para o 
desenvolvimento de microsserviços, tais como: 
autenticação/autorização com Keycloack, 
balanceamento de carga do tipo client-side com 
NetflixOSS Ribbon/Hystrix e agregação de log 
com Logstash. Na sequência, é apresentado o 
desenvolvimento de um microsserviço utilizando 
a tecnologia WildFly Swarm de acordo com a 
especificação RESTful API (BIEHL, 2016). 
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Criando a aplicação de demonstração 

A aplicação a ser desenvolvida executa um 
microsserviço do tipo RESTful API para o 
armazenamento e consulta de informações de 
livros – com operações do tipo Create, Read, 
Update e Delete (CRUD) – utilizando a tecnologia 
WildFly Swarm. O público-alvo são os 
desenvolvedores com experiência em Java EE e 
que no decorrer de sua carreira não se depararam 
com a abordagem de microsserviços. Além disso, 
espera-se do desenvolvedor algum conhecimento 
em Java EE e APIs, bem como Java Persistence 
API (JPA), Enterprise JavaBeans (EJB), Java API 
for RESTful Web Services (JAX-RS), Contexts 
and Dependency Injection (CDI) e Maven. 

Pré-requisitos tecnológicos 

Os pré-requisitos tecnológicos para o 
desenvolvimento da aplicação de demonstração 
do microsserviço de livros utilizando a tecnologia 
WildFly Swarm são os seguintes: Ubuntu 16.04 
LTS (opcional), Java JDK 8, Maven 3.3.x, IDE 
(Eclipse) e o curl5. 

Estrutura de diretório do software 

A estrutura de diretório do software foi assim 
definida: 

Figura 3. Estrutura de diretório do software. 

Definição do arquivo pom.xml 

É necessário definir as propriedades groupId, 
artifactId e packaging no cabeçalho do arquivo 
pom.xml. 

 

Figura 4. Definição das propriedades groupId, artifactId 

e packaging. 

É recomendado definir a versão do WildFly 
Swarm e a versão do compilador Java utilizado. 

Figura 5. Definição da versão do WildFly Swarm e do 

compilador Java. 

É necessário importar o arquivo pom.xml do 
Wildfly Swarm que tem o nome de bom-all (Bill of 
Materials). 

Figura 6. Importação do Bill of Materials (bom-all) do 

WildFly Swarm. 

Além disso, é necessário adicionar o plugin que 
irá gerar o Uberjar com base no artefato war, bem 
como configurar as propriedades de acesso ao 
banco de dados em memória H2 do Java. 

Figura 7. Definição do plugin do WildFly Swarm e da 

configuração ao banco de dados H2 do Java. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5curl é um comando dos sistemas operacionais unix-like que obtém ou envia documentos/arquivos para um servidor, usando qualquer um dos protocolos 
suportados (HTTP, HTTPS, FTP, Gopher DICT, telnet, SSH, LDAP ou arquivo) (CURL, 2017). O comando é projetado para funcionar sem a interação 
do usuário ou qualquer tipo de interatividade entre servidor e cliente. 
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É necessário adicionar a dependência referente à 
API do Java EE, a qual será provida pelo Wildfly 
Swarm. 

Figura 8. Definição da dependência da API do Java EE. 

Os componentes do WildFly Swarm são 
chamados de Fractions. Cada Fraction pode ser 
endereçável como sendo uma dependência do 
Maven. Na sequência as dependências utilizadas 
nesse projeto são declaradas. 

Figura 9. Definição dos Fractions a serem utilizados na 

aplicação. 

Por último, a dependência h2database é 
declarada e o arquivo pom.xml é finalizado. 

Figura 10. Definição da dependência h2database e 

finalização do arquivo pom.xml. 

Definição do arquivo persistence.xml 

As configurações de acesso ao banco de dados 
são definidas no arquivo persistence.xml. 

 

 

Figura 11. Definição do arquivo persistence.xml. 

Criação das classes de domínio e serviço 
EJB de acesso a dados 

É necessário criar as seguintes classes de 
domínio: Livro, Mensagem e a classe de serviço 
EJB de acesso a dados: LivroService. 

Figura 12. Classe de domínio: Livro.java. 

Figura 13. Classe de domínio: Mensagem.java. 
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Figura 14. Classe EJB de acesso a dados: 

LivroService.java. 

Criação e definição da classe raiz de 
recebimento das requisições JAX-RS 

É necessário definir e configurar uma classe raiz 
para receber as requisições do tipo JAX-RS. 

Figura 15. Classe para recebimento das requisições 

JAX-RS: RestApplication.java. 

Figura 16. Classe de HelloWorld: 

HelloWorldEndpoint.java. 

Criação da classe que será exposta como 
microsserviço 

Uma vez que a classe que habilita o recebimento 
de requisições foi criada, o próximo passo é criar 
os recursos (resources) que serão expostos pelo 
microsserviço na forma de RESTful API. 

 

Figura 17. Classe de encapsulamento de respostas 

com erro: ErroResponse. 

Figura 18. Classe de encapsulamento de retorno de 

livros: LivroResponse. 

A classe LivroResource expõe os recursos 
oferecidos para o microsserviço de Livros, os 
quais são: 

 /rest/livros – (GET) retorna todos os livros. 

 /rest/livros/{id} – (GET) retorna um livro por 
id. 

 /rest/livros – (POST) cadastra um novo livro. 

 /rest/livros/{id} – (PUT) atualiza um livro por 
id. 

 /rest/livros/{id} – (DELETE) apaga um livro 
por id. 

 

Figura 19. Classe do microsserviço de Livro: 

LivroResource.java. 
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Figura 20. Método getLivros (/rest/livros) que retorna 

todos os livros.  

Figura 21. Método findById (/rest/livros/{id}) que 

retorna um livro por id. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Método postLivro (/rest/livros) que cadastra 

um novo livro. 

Figura 23. Método putLivro (/rest/livros/{id}) que 

atualiza um livro por id. 
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Figura 24. Método deleteLivro (/rest/livros/{id}) que 

apaga um livro por id. 

Compilação e execução da aplicação 

Compilação da aplicação com o WildFly 
Swarm 

O comando mvn package – além de compilar e 
empacotar a aplicação – cria os arquivos: wildfly-
swarm-example-embrapa.war e wildfly-swarm-
example-embrapa-swarm.jar no diretório target, 
os quais são necessários para executar a 
aplicação criada por linha de comando. 

Figura 25. Comando de compilação da aplicação com 

o WildFly Swarm. 

Execução do microsserviço de Livro com 
o WildFly Swarm 

O microsserviço de Livro pode ser executado a 
partir de dois comandos: i) por meio do plugin do 
Maven: mvn wildfly-swarm:run; ii) por meio 
do comando: java -jar wildfly-swarm-
example-embrapa-swarm.jar. Dessa forma, 
isso é um exemplo de uma aplicação Java EE 
somente com o mínimo necessário e um 
contêiner bem mais leve para executá-la. 

 

 

Figura 26. Comando de execução da aplicação com o 

WildFly Swarm. 

Na sequência, são exibidos alguns comandos 
úteis (em azul negrito) para verificar o 
funcionamento do microsserviço. Esses 
comandos deverão ser executados com o 
utilitário curl a partir do diretório raiz da aplicação: 
wildfly-swarm-example-embrapa. 

Comando: verificar o funcionamento do WildFly 
Swarm 

Figura 27. Verificando o funcionamento do 

microsserviço criado com o WildFly Swarm. 

Comando: incluir um novo livro 

Figura 28. Incluindo um novo livro. 

Comando: consultar um por id 

Figura 29. Consultando um livro por id. 

 



9 
 

Java EE Microsserviços com Wildfly Swarm 

Comando: consultar todos os livros cadastrados 

Figura 30. Consultando todos os livros cadastrados. 

Comando: atualizar um livro por id 

Figura 31. Atualizando um livro por id. 

Comando: remover um livro por id 

Figura 32. Removendo um livro por id. 

Resultados e Discussão 

Primeiramente, arquitetos e desenvolvedores de 
tecnologias digitais precisam entender o que os 
microsserviços são, quando usá-los, os 
benefícios que eles oferecem, bem como, os 
problemas e os desafios comuns para adoção 
dessa abordagem. Nesse sentido, esse estudo 
fornece algumas informações iniciais sobre o 
assunto e avança com exemplos de código da 
tecnologia WildFly Swarm para o 
desenvolvimento de microsserviços em Java. 

No contexto da Embrapa Informática 
Agropecuária, não é recomendável reconstruir as 
aplicações existentes usando a abordagem de 
microsserviços a partir do “zero”. Uma alternativa 
para adoção da arquitetura de microsserviços é 

começar a decompor as funcionalidades mais 
importantes, ou então, começar a criar as novas 
funcionalidades de aplicações existentes na 
forma de microsserviços “falsos”. Microsserviços 
“falsos” são o mesmo que microsserviços 
regulares, exceto o armazenamento de dados que 
ainda não está isolado de outras partes da 
aplicação (CARLSON, 2017). Nesse caso, o 
armazenamento de dados continua acontecendo 
a partir de um mesmo modelo grande de banco 
de dados relacional. Eventualmente, quando um 
número suficiente de microsserviços “falsos” é 
construído na parte externa da aplicação, pode-
se trabalhar na decomposição do armazenamento 
de dados em partes separadas. Enfim, o 
pensamento sobre microsserviços é 
fundamentalmente contrário à utilização de 
aplicações e banco de dados monolíticos. Trata-
se de criar aplicações formadas a partir de 
componentes e armazenamento de dados leves, 
altamente distribuídos, autônomos e escaláveis. 

Por último, a partir desse estudo, pode-se inferir 
que uma arquitetura de microsserviços não é 
possível em Java EE sem um servidor de 
aplicação do tipo JeAS – que automatize e 
melhore a experiência do desenvolvimento e a 
publicação de aplicações utilizando somente as 
partes de um servidor de aplicação que são 
necessárias para o software funcionar. Nesse 
contexto, a tecnologia WildFly Swarm 
desempenha um papel importante, pois além de 
incluir a abordagem Java EE no “mundo” dos 
microsserviços, também permite que o 
empacotamento e a execução de aplicações Java 
EE aconteça a partir de um simples comando 
“java -jar” ou “mvn wildfly-swarm:run” – 
em que apenas um servidor de aplicação ajustado 
para a aplicação e um único artefato autônomo 
está envolvido na execução do software 
resultando em um uso menor de recursos 
computacionais. 
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